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ABSTRAK 

 Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil 

akhir dari metabolisme purin, penumpukan kristal-kristal asam urat dapat 

menyebabkan rasa nyeri. Salah satu tindakan non farmalologi yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri adalah kompres jahe. Efek yang dapat 

ditimbulkan dari kompres jahe yaitu rasa panas dan pedas dimana rasa panas ini 

dapat meredakan rasa nyeri, kaku dan spasme otot atau terjadinya vasodilatasi 

pembuluh darah dan jahe memiliki potensi antiinflamasi analgetik dan 

antioksidan. Kompres jahe dapat meningkatkan aliran darah untuk mendapatkan 

efek analgetik & relaksasi otot sehingga inflamasi berkurang, pemberian kompres 

jahe yang dilakukan ± 20 menit selama 3 hari. Tujuan dari studi kasus ini adalah 

untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan. Metode studi kasus ini 

dilakukan pada 1 orang dari keluarga inti dengan tahap perkembangan keluarga 

dewasa. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien asam urat dalam pemenuhan kebutuhan rasa nyaman masalah 

keperawatan dengan diagnosa ketidakefektifan manajemen kesehatan yang di beri 

tindakan kompres jahe 1 kali sehari selama 3 hari terjadi penurunan skala nyeri 

dari 6 menjadi skala nyeri 3. Kompres jahe efektif dalam menurunkan rasa nyeri 

pada pasien asam urat. Diharapkan kompres jahe dapat di jadikan penatalaksanaan 

asam urat di keluarga.  

Kata Kunci : Kompres Jahe, Penurunan Nyeri, Asam Urat  

 

 

 



PENDAHULUAN  

Asam urat adalah asam yang 

berbentuk kristal-kristal yang 

merupakan hasil akhir dari 

metabolisme purin, penumpukan 

kristal-kristal asam urat dapat 

menyebabkan rasa nyeri. Penyakit 

asam urat terus meningkat 

prevalensinya, baik di negara maju 

maupun berkembang dan hanya 

sedikit penderita asam urat yang 

terkontrol dengan baik. Di Amerika 

angka kejadian asam urat mencapai 

2-13%. Indonesia menempati 

peringkat pertama penderita 

asamurat di Asia Tenggara dengan 

angka prevalensi 655.745 orang 

(0.27%)dari 238.452.952 orang 

(Right Diagnosis Statistik, 2010). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) Indonesia 

tahun2013 prevalensi penderita asam 

urat di Jawa Tengah sebesar 

24.3%pada laki-laki dan 11.7% pada 

perempuan. Asam urat sering terjadi 

pada usia pertengahan antara 40-59 

tahun. Gambaran klinis adanya asam 

uratbiasanya menyebabkan rasa 

nyeriyang hebat pada sendi, biasanya 

disertai peradangan seperti 

pembengkakan sendi, panas, 

dantampak kemerahan. Adanya 

gejala nyeri pada penderita asam urat 

dibuktikan oleh Putri, Rahmayanti 

dan Diani (2017) Salah satu 

penatalaksanaan nyerisecara non 

farmakologi adalah menggunakan 

kompres hangat (Izza, 2014). Salah 

satu bahan untuk kompres yang 

dapat memberikan sensasi hangat 

adalah jahe. Kandungan jahe 

bermanfaat untuk mengurangi nyeri 

pada asam urat karena jahe memiliki 

sifat pedas ,pahit dan aromatik dari 

olerasin seperti zingeron, 

gingeroldan shagaol. Olerasin 

memiliki potensi anti inflamasi, 

analgetik dan antioksidan yang kuat. 

Olerasin atau zingerol dapat 

menghambat sintesis prostalglandin 

sehingga dapat mengurangi nyeri 

atau radang.Gejalayang dirasakan 

pada umumnya sama, seperti nyeri 

hebat di kaki, bengkak dan menjalar 

hingga mengganggu aktivitas. Pada 

umumnya nyeri tersebut dirasakan 

pada malam hingga pagi hari atau 

bahkan seharian penuh.  

 

METODE STUDI KASUS  

 Jenis studi kasus ini adalah Studi 

kasus menggunakan metode asuhan 

keperawatan yang dilakukan kepada 

keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga dewasa .  

 Studi kasus ini dilakukan di 

Puskesmas Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar. Waktu pengambilan 

kasus di mulai pada tanggal 20 

Februari – 24 Februari 2020 dengan 

minimal 4 kali kunjungan.  

 

HASIL STUDI KASUS  

Hasil Pengkajian  

Pengelolaan asuhan keperawatan 

keluarga ini dilakukan selama 5 hari 

pada tanggal 20 sampai 24 februari 

2020. Pada pengkajian di dapatkan 

data berdasarkan batasan 

karakteristik yaitu  data subyektif : 

Ny. R mengatakan nyeri pada bagian 

jari-jari tangan siku, lutut dan jari-

jari kaki. Pengkajian (PQRST) P: 

Klien mengalami asam urat tinggi, 

Q: Nyeri terasa cekot-cekot, R: Nyeri 

dirasakan pada bagian jari-jari 

tangan,siku,lutut dan jari-jari kaki, S: 

Skala nyeri 6, T: Nyeri hilang timbul, 

data objektif : Klien tampak 

menahan nyeri, Asam Urat : 6,2 

mg/dl, TD: 130/80 mmHg, Nadi : 

82
x
/menit, RR: 20

x
/menit, klien dan 



keluarga belum mengetahui 

menurunkan nyeri asam urat 

menggunakan terapi non 

farmakologis (Kompres jahe) mereka 

hanya mengetahui dengan minum 

obat saja.  

 

Diagnosa  

Berdasarkan pengkajian didapatkan 

diagnosa keperawatan yaitu : 

1. Manajemen kesehatan keluarga 

tidak efektif (D.0115) 

Tanda mayor : 

- Mengungkapkan tidak memahami 

masalah kesehatan yang di derita  

Tanda minor : 

- Gagal melakukan tindakan untuk 

mengurangi faktor resiko  

 

2. Kesiapan peningkatan 

pengetahuan (D.0113) 

Tanda mayor : 

- Menjelaskan pengetahuan sesuai 

dengan topik 

- Perilaku sesuai dengan 

pengetahuan  

Tanda minor : 

- Tidak tersedia 

 

Intevensi  

Berdasarkan perumusan 

masalah dan skoring penulis 

menentukan rencana keperawatan 

sesuai dengan yang telah di tentukan 

: Diagnosa keperawatan yang 

pertama yaitu Manajemen kesehatan 

keluarga tidak efektif (D.0115), 

tujuan umum : setelah dilakukan 

kunjungan rumah selama 5x45 menit 

diharapkan keluarga mampu 

mengatasi masalah kesehatan dengan 

tepat, tujuan khusus : setelah 

dilakukan tindakan asuhan 

keperawatan rasa nyeri pada klien 

dapat berkurang dengan kriteria hasil 

: Manajemen kesehatan (L12104) , 

melakukan tindakan untuk 

mengurangi faktor resiko, 

menerapkan program perawatan, 

aktifitas hidup sehari-hari efektif 

memenuhi tujuan kesehatan, 

kemampuan menggunakan teknik 

nonfarmakologi. Intervensi : 

Dukungan keluarga merencanakan 

perawatan (I.13477)  Identifikasi 

kebutuhan dan harapan keluarga 

tentang kesehatan, Identifikasi 

sumber-sumber yang dimiiki 

keluarga, Identifikasi  tindakan yang 

dapat dilakukan keluarga,Motivasi 

pengembangan sikap dan emosi yang 

mendukung upaya kesehatan, 

ciptakan perubahan lingkungan 

rumah yang optimal, ajarkan cara 

perawatan yang bisa dilakukan 

keluarga (berikan teknik non 

farmakologis),Anjurkan 

menggunakan fasilitas kesehatan 

yang ada. 

 

Implementasi  

Hari pertama 1 dan ke- 2 

melakukan pengkajian, kunjungan 

rumah pada hari kamis dan jumat 

tanggal 20 dan 21 februari 2020 pada 

pukul 10.00 WIB membina 

hubungan saling percaya, melakukan 

pengkajian, mengukur ttv, mengukur 

asam urat dan memberikan 

penjelasan kepada klien dan keluarga 

mengenai pengertian, tanda dan 

gejala serta penyebab dari asam urat, 

mengukur nyeri pasien, kemudian 

menjelaskan kepada klien cara 

mengurangi nyeri asam urat dengan 

menggunakan teknik non 

farmakologis dengan menggunakan 

kompres jahe dan menjelaskan 

mengurangi faktor resiko dari asam 

urat. Selama kurang lebih 30 menit  

TTV : TD: 130/80 mmHg, N: 

82
x
/menit, RR: 20

x
/menit, Asam Urat 



: 6,2 mg/dl, mengkaji karakteristik 

nyeri P: Klien mengalami asam urat 

tinggi, Q: Nyeri terasa cekot-cekot, 

R: Nyeri dirasakan pada bagian jari-

jari tangan,siku,lutut dan jari-jari 

kaki, S: Skala nyeri 6, T: Nyeri 

hilang timbul, memberikan dukungan 

kepada keluarga membuat keputusan 

yang tepat dalam merawat klien. 

memodifikasi lingkungan keluarga 

untuk menjamin kesehatan keluarga 

,Memberikan pengarahankepada 

keluarga memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan pelayanan kesehatan. 

Implementasi hari ke-3 pada 

hari sabtu tanggal 22 februari 2020 

pukul 10.30 WIB memberikan 

penjelasan kepada klien dan keluarga 

mengenai pengertian, tanda dan 

gejala serta penyebab dari asam urat, 

mengkaji karakteristik nyeri P: Klien 

mengalami asam urat tinggi, Q: 

Nyeri terasa cekot-cekot, R: Nyeri 

dirasakan pada bagian jari-jari 

tangan,siku,lutut dan jari-jari kaki, S: 

Skala nyeri 6, T: Nyeri hilang timbul. 

TTV :  TD: 130/90 mmHg, N: 

82
x
/menit, RR: 20

x
/menit, 

Memberikan penjelasan dan tentang 

teknik non farmakologi (Kompres 

jahe) untuk menurunkan nyeri asam 

urat, kemudian memberikan teknik 

nonfarmakologis kompres jahe 

kurang lebih selama 20 menit setelah 

itu mengukur kembali skala nyeri 

klien menjadi 5, memberikan 

dukungan kepada keluarga membuat 

keputusan yang tepat dalam merawat 

klien,Memberikan pengarahan 

kepada keluarga memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan 

pelayanan  kesehatan 

,memodifikasi lingkungan  

keluarga untuk menjamin kesehatan 

keluarga. 

Implementasi hari ke- 4 pada 

hari minggu 23 februari 2020 pukul 

11.00 WIB,memberikan penjelasan 

kembali kepada klien dan keluarga 

mengenai pengertian, tanda dan 

gejala serta penyebab dari asam 

urat,memberikan dukungan kepada 

keluarga membuat keputusan yang 

tepat dalam merawat klien,mengkaji 

karakteristik nyeri P: Klien 

mengalami asam urat tinggi, Q: 

Nyeri terasa cekot-cekot, R: Nyeri 

dirasakan pada bagian jari-jari 

tangan,siku,lutut dan jari-jari kaki, S: 

Skala nyeri 5, T: Nyeri hilang timbul. 

TTV :  TD: 130/90 mmHg, N: 

82
x
/menit, RR: 

20
x
/menit,Memberikan penjelasan 

dan mengajarkan tentang teknik 

nonfarmakologi (Kompres jahe) 

untuk menurunkan nyeri asam urat, 

kemudian memberikan teknik 

nonfarmakologis kompres jahe 

kurang lebih selama 20 menit setelah 

itu mengukur kembali skala nyeri 

klien menjadi 4, memodifikasi 

lingkungan keluarga untuk menjamin 

kesehatan keluarga,Memberikan 

pengarahan kepada keluarga 

memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan pelayanan kesehatan. 

Implementasi hari ke- 5 pada 

hari senin 24 februari 2020 pukul 

13.00 WIB, mengkaji karakteristik 

nyeri P: Klien mengalami asam urat 

tinggi, Q: Nyeri terasa cekot-cekot, 

R: Nyeri dirasakan pada bagian jari-

jari tangan,siku,lutut dan jari-jari 

kaki, S: Skala nyeri 4, T: Nyeri 

hilang timbul. TTV :  TD: 120/80 

mmHg, N: 82
x
/menit, RR: 20

x
/menit, 

Memberikan penjelasan dan 

mengajarkan tentang teknik 

nonfarmakologi (Kompres jahe) 

untuk menurunkan nyeri asam urat, 

kemudian memberikan teknik 



nonfarmakologis kompres jahe 

kurang lebih selama 20 menit setelah 

itu mengukur kembali skala nyeri 

klien menjadi 3,memberikan 

dukungan kepada keluarga membuat 

keputusan yang tepat dalam merawat 

klien, Memberikan pengarahan 

kepada keluarga memiliki 

kemampuan untuk  

memanfaatkan pelayanan  

kesehatan,memodifikasi lingkungan 

keluarga untuk menjamin kesehatan 

keluarga.  

 

Evaluasi  

Hasil evaluasi dari 

implementasi yaitu kompres jahe 

yang telah di lakukan selama 5 kali 

kunjungan rumah dilakukan selama 3 

kali kompres jahe. Pada hari senin 24 

februari 2020 Bedasarkan hasil 

dengan menggunakan SOAP 

diagnosa pertama : subjektif : klien 

mengatakan nyeri sudah berkurang 

dengan diberikan kompres jahe 

selama kurang lebih 20 menit, P: 

Klien mengalami asam urat tinggi, 

Q: Nyeri terasa cekot-cekot, R: Nyeri 

dirasakan pada bagian jari-jari 

tangan,siku,lutut dan jari-jari kaki, S: 

Skala nyeri 3, T: Nyeri hilang timbul. 

TTV :  TD: 120/80 mmHg, N: 

82
x
/menit, RR: 20

x
/menit, data 

obyektif : klien tampak rileks dan 

tenang, assesment : keluarga mampu 

mencapai 5 fungsi kesehatan 

keluarga yaitu keluarga mampu 

mengenal masalah, keluarga mampu 

mengambil keputusan, keluarga 

mampu merawat, keluarga mampu 

memodifikasi  lingkungan,keluarga 

mampu menggunakan fasilitas 

kesehatan, planning : Lanjutkan 

Intervensi anjurkan klien untuk rutin 

melakukan pemberian kompres jahe 

untuk menurunkan nyeri asam urat 

Tabel 2.2. Hasil penurunan skala 

nyeri sebelum dan sesudahdilakukan 

kompres jahe selama 3 kali setiap 

hari.  

 

SKALA NYERI 

NUMERIC RATING 

SCALE (NRS) 

NO 
Hari / 

Tanggal 
Nama 

Skala 

Nyeri 

Pre 

Skala 

Nyeri 

Post 

1. 

Sabtu, 

22 

Februari 

2020 

Ny. R 6 5 

2. 

Minggu, 

23 

Februari 

2020 

Ny. R 5 4 

3. 

Senin, 

24 

Februari 

2020 

Ny. R 4 3 

 

PEMBAHASAN  

Hasil studi kasus ini 

diperoleh klien dengan umur 49 

tahun dan berjenis kelamin 

perempuan, hasil pengkajian di 

dapatkan klien mengatakan nyeri 

pada bagian jari-jari tangan siku, 

lutut dan jari-jari kaki. Pengkajian 

(PQRST) P: Klien mengalami asam 

urat tinggi, Q: Nyeri terasa cekot-

cekot, R: Nyeri dirasakan pada 

bagian jari-jari tangan,siku,lutut dan 

jari-jari kaki, S: Skala nyeri 6, T: 

Nyeri hilang timbul, data objektif : 

Klien tampak menahan nyeri, Asam 

Urat : 6,2 mg/dl, TD: 130/80 mmHg, 

Nadi : 82
x
/menit, RR: 20

x
/menit.  

Asam urat adalah asam yang 

berbentuk kristal-kristal yang 



merupakan hasil akhir dari 

metabolisme purin, penumpukan 

kristal-kristal asam urat dapat 

menyebabkan rasa nyeri. Salah satu 

penatalaksanaan nyerisecara non 

farmakologi adalahmenggunakan 

kompres hangat(Izza, 2014). Salah 

satu bahan untuk kompres yang 

dapatmemberikan sensasi hangat 

adalahjahe. Kandungan jahe 

bermanfaat untuk mengurangi nyeri 

pada asamurat karena jahe memiliki 

sifatpedas, pahit dan aromatik 

dariolerasin seperti zingeron, 

gingeroldan shagaol. Olerasin 

memiliki potensi anti inflamasi, 

analgetik dan antioksi dan yang kuat. 

Olerasin atau zingerol dapat 

menghambat sintesis prostalglandin 

sehingga dapat mengurangi nyeri 

atau radang.Gejalayang dirasakan 

pada umumnya sama, seperti nyeri 

hebat di kaki,bengkak dan menjalar 

hingga mengganggu aktivitas. Pada 

umumnya nyeri tersebut dirasakan 

pada malam hingga pagi hari atau 

bahkan seharian penuh.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Hasil pemberian kompres jahe pada 

klien asam urat selama 3 hari efektif 

dapat menurunkan skala nyeri dari 

skala nyeri 6 menjadi skala nyeri 3. 

Saran  

a. Bagi instansi pelayanan kesehatan 

(Puskesmas)  

 Diharapkan sebagai bahan 

masukan evaluasi dalam 

pelaksanaan praktik keperawatan 

khususnya keperawatan keluarga 

pada anggota yang mengalami 

asam urat.  

 

b. Bagi instusi keperawatan  

1. Diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang asuhan 

keperawatan keluarga dengan 

kemampuan keluarga untuk 

mencegah dan mengatasi terjadi 

masalah sehingga keluarga lebih 

optimal, memperhatikan serta 

meningkatkan ketrampilan dalam 

memberikan pelaksanaan yang 

lebih baik dan tepat.  

2. Diharapkan perawat lebih 

profesional dalam memberikan 

asuhan keperawatan keluarga 

yang mengalami asam urat. 

c. Bagi keluarga  

1) Diharapkan memberikan wawasan 

dan pengetahuan pada klien 

mengenai asam urat dan 

penatalaksanaan asam urat.  

2) Diharapkan dapat manambah 

informasi dan bahan masukan 

pada keluarga untuk mengambil 

langkah dalam rangka upaya 

meningkatkan mutu pelayanan 

keperawatan klien yang 

mengalami asam urat.  

d. Bagi Penulis  

Sebagai saran mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman 

khususnya dalam bidang 

keperawatan keluarga pada klien 

yang mengalami asam urat serta 

memberikan wawasan dan 

pengetahuan pada keluarga yang 

mengalami asam urat secara non 

farmakologi. 
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